स्थानीय अनुकूलन कायययोजना (लापा) तयारीका लागी काययवििरण(Terms of Reference)
१. पष्ृ ठभमू ि
जलवायु परिवर्तनको नकािात्मक प्रभावको जोखिम उच्च िहे का िाष्ट्रहरुमध्ये नेपाल पनन एक हो । नेपालमा ववगर्
केही दशकयर्ा बाढी, पहहिो, डढे लो र्था िडेिी जस्र्ा जलवायज
ु न्य प्रकोपहरूका कािण ठूलो मात्रामा जनधनको क्षनर्
भइिहे को छ भने कृवि, जलस्रोर्, वन र्था जैववक ववववधर्ा, मानव स्वास््य, पयतटन, ऊजात र्था पव
ू ातधाि ववकासका
क्षेत्रहरूमा समेर् जलवायु परिवर्तनका प्रनर्कूल प्रभावहरु दे िा पिे का छन ् । नेपाल सिकािले जलवायु परिवर्तनका
मद्
ु दा सम्बोधन गनत िाष्ट्ष्ट्रय र्था अन्र्ििाष्ट्ष्ट्रय स्र्िमा पहलकदमी ललिंदै आएको छ । यसै क्रममा जलवायु
परिवर्तनका प्रभावहरुको जोखिम न्यन
ू ीकिण गदै उत्थानशील समाजको ननमातण गनेर्पतm ववलभन्न र्ह ि ववियगर्
क्षेत्रहरुमा नीनर्गर् मागतननदे श गने उद्दे श्यले िाष्ट्ष्ट्रय जलवायु परिवर्तन नीनर्, २०७६ लागु गरिएको छ । उक्र् नीनर्ले
िाज्यका सबै र्ह ि ववियगर् क्षेत्रका नीनर्, िणनीनर्, ववकास योजना ि कायतक्रमहरूमा जलवायु परिवर्तनका मद्
ु दालाई
मल
ू प्रवाहीकिण गने उद्दे श्य िािेको छ ।
िाष्ट्ष्ट्रय जलवायु परिवर्तन नीनर्, २०७६ को प्रावधान अनरु
ु प स्थानीय सिकािलाई स्थानीय स्र्िमा जलवायु
परिवर्तनका असिहरु व्यवस्थापन गनत ि दीर्तकालीन जलवायम
ै ी ववकासका योजनाहरु पहहचान र्था कायातन्वयन गनत
ु त्र
सहयोग गने हे र्ल
ु े स्थानीय अनक
ु ू लन कायतयोजना (लापा), २०६७ लाई सिंर्ीय प्रणाली अनरु
ु प परिमाजतन गरिएको छ ।
परिमाष्ट्जर्
त स्थानीय अनक
ु ू लन कायतयोजना (लापा) िाका २०७६ ले वार्ाविण सिंिक्षण कानन
ू मा उल्लेि भए बमोष्ट्जम
स्थानीय र्ह÷समद
ु ायलाई अनक
ु ू लन योजनाको र्जम
ुत ा ि कायातन्वयनमा समेर् सर्ाउ पय
ु ातउिंदछ । यसले स्थानीय
स्र्िमा ववलभन्न सिोकािवालाहरुबीच ननयलमर् सहकायत र्था सिंवाद मार्तर् स्थानीय क्रक्रयाकलापहरूको कायातन्वयनमा
सहमनर् ननमातण गिी जलवायु परिवर्तन अनक
ु ू लन, ववपद् जोखिम न्यन
ू ीकिण र्था व्यवस्थापन ि हदगो ववकाससँग
सम्बष्ट्न्धर् अन्र्ििाष्ट्ष्ट्रय प्रनर्बद्धर्ाहरुको कायातन्वयन गनत समेर् मद्दर् गनेछ ।
आ.व. २०७८÷७९ मा नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कायतक्रम२ लागु भएका ३० वटा स्थानीय र्हमा जलवायज
ु न्य
जोिीमको पहहचान, जोिीमको वगीकिण, जोिीम न्यन
ू ीकिणका उपायहरु पहीचान गिी स्थानीय अनक
ु ु लन
कायतयोजना र्याि पानतका लागी यो कायतववविण(Terms of Reference)र्याि गरिएकोछ । नेपाल जलवायु परिवर्तन
सहयोग कायतक्रम२ ले ३० वटा स्थानीय र्हको जलवायज
ु न्य जोिीम बबश्लेिण गरिसकेको हुनाले यस कायतका लागी
स्थानीय र्हबाट छनौट हुने ववज्ञ÷सिंस्थालाई उक्र् ववविण उपलब्ध गिाइने छ ।
२. स्थानीय अनक
ु ु लन कायययोजना (लापा) खाका तथा िावषयक योजना तजि
ुय ा
नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कायतक्रम२ को उद्दे श्य गाउँ ÷नगिपाललकाको आफ्नो स्थानीय ववकास योजना र्था
कायतक्रमलाई स्थानीय अनक
ु ु लन कायतयोजना र्जम
ुत ा प्रक्रक्रया मार्तर् जलवायु परिवर्तनको असिहरुसिंग थप अनक
ु ु ललर्
ि उत्थानशील बनाउने हो । स्थानीय अनक
ु ू लन कायतयोजना िाका, २०७६ मा आधारिर् यस कायतक्रमको योजना
र्जुम
त ा प्रकृया स्थानीय र्हको योजना र्जम
ुत ा प्रकृयासिंग अन्र्िननहीर् िहन्छ । वावितक योजना र्जम
ुत ाका साथै
स्थानीय अनक
ु ू लन कायतयोजना िाकाले वहुविीय योजना र्जम
ुत ा ि कायातन्वयन प्रक्रक्रयालाई पनन सहयोग गछत ।
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स्थानीय अनक
ै ी
ु ू लन कायत समद
ु ाय, प्राकृनर्क स्रोर् व्यवस्थापन ि पारिष्ट्स्थनर्कीय प्रणाली, जलाधाि क्षेत्र, जलवायम
ु त्र
भौनर्क पव
ू ातधाि ननमातण, नदी प्रणाली ि अन्य ववियगर् क्षेत्रमा आधारिर् हुन्छ । ववगर्का अनभ
ु व ि लसकाइको
पष्ट्ृ ठभलू ममा जलवायु उत्थानशील समाजको ननमातण गनत स्थानीय स्र्िमा ववकास ननमातणको समग्र प्रक्रक्रयामा जलवायु
अनक
ु ू लन र्था ववपद् जोखिम न्यन
ू ीकिण ि व्यवस्थापनलाई मल
ू प्रवाहीकिण गनत आवश्यक छ । यस सन्दभतमा
स्थानीय र्ह केष्ट्न्िर् िहे को यो लापा िाका र्ीन वटा अवधािणाबाट ननदे लशर् छ । पहहलो, स्थानीय सिकािको
ववकासका योजना मार्तर् जलवायु सिंकटासन्न व्यष्ट्क्र्, र्िधुिी र्था समद
ु ायको जीववकोपाजतन ि पारिष्ट्स्थनर्कीय
प्रणालीलाई जलवायु उत्थानशील बनाउने;

दोस्रो, ववकासका पव
ै ी बनाउने; ि र्ेस्रो, व्यष्ट्क्र्,
ू ातधािहरूलाई जलवायम
ु त्र

र्िधुिी, स्थानीय समद
ु ाय ि सामाष्ट्जक सिंर् सिंस्थाको अगव
ु ाइमा भएका जलवायु अनक
ु ू लन र्था ववपद् जोखिम
न्यन
ू ीकिण ि व्यवस्थापनका अभ्यास, स्रोर्, क्षमर्ा र्था ज्ञानलाई पहहचान गिी प्रवद्र्धन गने एविं स्थानीय योजना
र्जुम
त ा र्था कायातन्वयन प्रक्रक्रयामा सिंकटासन्न र्िधिु ी ि स्थानीय समद
ु ायलाई सहभागी गिाउने ।
स्थानीय अनक
ष्ट्जम्मेवािी र्था दानयत्व
ु ू लन कायतयोजाना (लापा) को र्जम
ुत ा र्था कायातन्वयन प्रक्रक्रयाको प्रमि
ु
गाउँ ÷नगिपाललकाको िहन्छ । स्थानीय स्र्िमा नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कायतक्रम२ का लागी र्ोक्रकएको
प्राववधधक सहायर्ा प्रदायक सिंस्थाका कमतचािीहरुले योजना र्जम
ुत ा र्था कायातन्वयन प्रक्रक्रया, क्षमर्ा अलभवद्
ृ धध, र्था
सच
ू ना व्यवस्थापन आहदमा प्रत्यक्ष सहयोग प्रदान गनेछन ् ।
चित्र १ लापा खाकाको सिग्र प्रक्रिया

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी

सचेर्ना र्था क्षमर्ा अलभवद्
ृ धध

र्िधुिी, स्थानीय समुदाय

ि उपभोक्र्ा समूह स्र्िमा
अनक
ु ू लन र्था ववपद्
जोखिम न्यूनीकिण ि

व्यवस्थापनका कायतहरुको
र्जम
ुत ा ि कायातन्वयन

सिंकटासन्नर्ा, जोखिम

ववश्लेिण र्था वस्र्ग
ु र्
ववविणको र्यािी

जलवायु परिवर्तन अनुकूलन

र्था ववपद् जोखिम न्यूनीकिण
ि व्यवस्थापनलाई स्थानीय

र्हको वावितक योजना, बजेट
र्जम
ुत ा, ि अनुगमन र्था
मूल्यािंकन प्रक्रक्रयामा

जलवायु परिवर्तन अनुकूलन
र्था ववपद् जोखिम

न्यूनीकिण ि व्यवस्थापनका
िणनीनर्हरूको पहहचान

जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र्था
ववपद् जोखिम न्यन
ू ीकिण ि
व्यवस्थापनका िणनीनर्हरुलाई

स्थानीय आवधधक योजना र्था
ववकासका नीनर्हरुमा
मूलप्रवाहीकिण

मूलप्रवाहीकिण

३. अनक
ु ू लन तथा उत्थानशील योजना तयारीको उद्दे श्य
सहभागीमल
ू क प्रकृया अवलम्वन गरि पाललका स्र्िको अनक
ु ू लन र्था उत्थानशील कायतयोजना र्याि गनुत नै यसको
मख्
ु य उद्दे श्य िहे को छ, भने अन्य ववलशष्ट्ट उद्दे श्यहरु र्पलसल बमोष्ट्जम िहे काछन ्,
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क. ननवातधचर् जनप्रनर्ननधध, पााललकाका कमतचािी र्था सकिंटासन्न समद
ु ायको जलवायु परिवर्तन र्था उत्थानशील
सम्बन्धी जनचेर्ना बढाउने,
ि. लक्षक्षर् वडा र्था बस्र्ीहरुको जलवायु जोखिम र्था सकिंटासन्नर्ा ववश्लेिण गने,
ग. समद
ु ाय, बस्र्ी र्था वडा स्र्िमा जलवायु परिवर्तन अनक
ु ू लन र्था उत्थानशील प्रवद्र्धन गने िालका
योजनाहरुको पहहचान गरि लापा फ्रेमवकत अनरु
ु प पाललकास्र्िमा सिंश्लेिण गने,
र्. ववलभन्न ननकायहरु जस्र्ै नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कायतक्रम२, ष्ट्जल्ला समन्वय सलमनर्, नछमेकी
पाललकाहरु, स्थानीय स्र्िमा कायतिर् गै.स.स., वडा कायातलय र्था अन्य सिोकािवालाहरुसगिं सहभागीर्ामल
ू क र्था
प्रभावकािी ढगिंले समन्वय र्था सहकायत गने,
ङ. लापा िाकाले ननदे लशर् गिे वमोष्ट्जम अनक
ु ू लन र्था उत्थानशील िणनीनर् र्था योजना र्यािीको लाधग पाललका
र्था वडा स्र्िमा सिंस्थागर् क्षमर्ा अलभबद्
ृ धधका लागी आवश्यक सहयोग गने ।
४. स्थानीय अनक
ु ू लन कायययोजना तयारी विचि तथा प्रकृया
लापा र्याू िीका सम्पण
ू त ववधध र्था प्रकृयाहरु लापा िाका २०७६ मा उल्लेि गरिएको छ ि उक्र् ववधध र्था प्रकृयाहरु
अवलम्वन गनप
ुत ने छ ि यसका अलावा सेवा प्रदायकले र्पलसल बमोष्ट्जमको थप ववधध प्रस्र्ाव गनत सक्नेछ ।


अनक
ु ू लन र्था उत्थानशीलसगिं सम्बन्धीर् र््याकिं र्था प्रनर्वेदनहरुको अध्ययन र्था सलमक्षा



स्थानीय अनक
ु ू लन कायतयोजना िाकाको अध्ययन र्था बझ
ु ाई कायम (लापा)



प्रत्येक वडामा वपए ववधध अनरु
ु प अन्र्र्क्रक्रया गोष्ट्ठी सन्चालन.आि.अथवा आि .ए.आि.



स्थानीय अनक
ु ू लन योजना िाका अनरु
ु पको सहभाधगर्ामल
ू क र्था समाबेशी सिंकटासन्नर्ा र्था (लापा)
जोखिम ववश्लेिण, वगीकिण ि अनक
ु ू लन र्था उत्थानशील क्रक्रयाकलापहरुकोेे पहहचान र्था प्राधथलमक्रककिण



ष्ट्ज का .एस.आई.सच
ु ना र्था सहभाधगर्ामल
ू क परिदृष्ट्य ववकासका ववधधहरुको प्रयोग गरि लापा र्यािी

 पाललकास्र्रिय अष्ट्न्र्म गोष्ट्ठीबाट स्थानीय अनक
ु ू लन कायतयोजना बै (लापा)धीकिण (validation)


स्थानीय र्हको बावितक र्था आवधधक योजनामा लापालाई मल
ू प्रवाहीकिण गनत सहजीकिण ।

५. सियािचि
छनौट भएको सेवा प्रदायक (सिंस्था वा व्यष्ट्क्र्) ले

@

महहना लभत्र अनस
ू धु च १ अनस
ु ािको र्मेटमा कायतिर्

गाउिं ÷नगिपाललकाको स्थानीय अनकुलन कायतयोजना र्याि गनुत पनेछ ।
६. डेमलभरे िल
डेललभिे वल

दीन

क. स्थानीय अनक
ु लन कायतयोजना

^)





लापा फ्रेमवकत द्वािा लसर्ारिस गिीएको सबै

उपकिणहरु सष्ट्म्मललर् बमोष्ट्जम हुनेछ ।
सिंदभत सामग्री लापा फ्रेमवकत मापन अनसाि हुनेछ
।
स्थानीय सश
ु ासन, समर्ा ि सामाष्ट्जक

समावेशीकिण, ववभेदक प्रभाव, प्रकोप जोखिम
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समयावधी

कैक्रर्यर्

न्यन
ू ीकिण ि व्यवस्थापनका मद्
ु दाहरू समावेश
गरिएको हुनेछ ।
प्राथलमकर्ामा पिे का स्थानीय अनक
ु ु लन



योजनाहरुको अनम
ु ाननर् बजेट सहहर्को प्रत्येक

गनर्बबधध समावेश भएको हुनेछ ।
प्रत्येक र्िधुिीहरुको सिंकटासन्न अवस्था पहहचान



भएको हुनेछ ।



सहभागी पाललका ि नेपाल जलवायु परिवर्तन
सहयोग कायतक्रम२ बाट प्रदान गरिएका प्रनर्क्रक्रया
समावेश भएको हुनेछ ।

ि. क्रर्ल्ड र्हमा भएका सबै क्रक्रयाकलापहरुको उपष्ट्स्थनर्
र्था

गनर्ववधधहरू उल्लेि भएको हुनेछ ।

ग. सिंक्षक्षप्र् कायत सम्पन्न रिपोटत र्याि गरिनेछ ।
७. सेिा प्रदायकको लाचग आिश्यक न्यन
ु ति दक्षता
७.१ दक्षता


आवेदक व्यष्ट्क्र् वा सिंस्थासँग लापा र्यािी ि जलवायु परिवर्तन अनक
ु ू लन र्था उत्थानशील कायतमा समद
ु ाय
स्र्िको अनभ
ु व भएको हुनप
ु ने छ ।





जानर्, जानर्यर्ा, भेिभि
ु ा, ववववधर्ा, समानर्ा, ि गिीवीसँग सम्बष्ट्न्धर् मद्
ु दाहरूको िाम्रोज्ञान भएको हुनप
ु नेछ।

नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कायतक्रम२ सिंचाललर् स्थानीय र्हहरुको बािे मा जानकािी भएको हुनप
ु ने छ।
लापा रिपोटत सम्बष्ट्न्ध अनभ
ु व साथै ष्ट्जआइएस माध्यमबाट जोखिम र्था सिंकटासन्न नक्शाङ्कन गने र्था
सहभाधगर्ात्मक परिदृश्य ववकास ववश्लेिण औजाि प्रयोग गने अनभ
ु वी सिंस्था÷व्यष्ट्क्र्लाई थप ग्राह्यर्ा
हदइनेछ ।

७.२ टीि संयोजन
टोलीमा जलवायु परिवर्तन ि उत्थानलशल, कृवि÷वन, प्राकृनर्क स्रोर् व्यवस्थापन, लैङ्धगकसमानर्ा र्था सामाष्ट्जक
समावेशीकिण ववज्ञ एविं मौसमववद आदीको आवश्यकर्ा अनस
ु ाि समावेश गरिनेछ (अनस
ु च
ू ी २) ।
८. भक्
ु तानी प्रकृया
सावतजननक िरिद ऐन र्था ननयमावलीमा व्यवस्था भएवमोष्ट्जम भक्
ु र्ानी हदइनेछ ।
९. अन्य
कायतववविण (Terms of Reference)वा लापा ववधध र्था प्रकृयाका बािे मा केही अस्पष्ट्टर्ा भएमानेपाल सिकािको
प्रचललर् कानन
ू र्था मापदण्ड अनस
ु ाि हुनेछ ।
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अनस
ु ि
ू ी १स्थानीय अनक
ु ु लन कायतयोजना (LAPA)Reportको नमन
ु ा

१. पष्ट्ृ ठभलू म (भौगोललक, पयातविणीय वस्र्ष्ट्ु स्थनर्)
२. जलवायु परिवर्तनको अवस्था
२.१ जलवायु परिवर्तनको क्रम ि परिदृश्य ववश्लेिण(Climate Change Trend and Scenarios Analysis)
२.२ सिंकटासन्नर्ा, जोखिम, क्षनर् र्था असि (प्रकोपबाट सष्ट्ृ जर् ववपद्को असि, प्रभाव, हानी नोक्सानीको
ववश्लेिण)

२.३ जीववकोपाजतन ि पारिष्ट्स्थनर्कीय प्रणालीमा जलवायज
ु न्य प्रकोप ि ववपद्का जोखिम ववश्लेिण ि
सिंकटासन्नर्ाको स्र्िीकिण

२.४ र्िधुिी, वडा, टोल, समद
ु ायको जोखिम ि सिंकटासन्नर्ाको स्र्िीकिण
३. अनक
ु ू लन क्षमर्ाको ववश्लेिण (स्थानीय स्रोर् साधन ि क्षमर्ा, सच
ु ना ि प्रववधधमा पिंहुच, आधथतक सबलर्ा, मानव
सिंसाधन)

४. अनक
ु ू लन ि जोखिम न्यन
ू ीकिणको िणनीनर्
४.१ अनक
ु ू लन ि जोखिम न्यन
ू ीकिण कायतको पहहचान
४.२ जोखिम न्यन
ू ीकिण र्था अनक
ु ू लन कायतहरूको लागर् ि लाभ ववश्लेिण (Cost Benefit Analysis)
४.३ अनक
ु ू लन कायतहरूको प्राथलमकीकिण, छोटो अवधध (१–३ वित) अथवा मध्यम अवधध (३–५ वित)
५. अपेक्षक्षर् परिमाणात्मक उपलष्ट्ब्ध
६. ननष्ट्कित
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अनस
ु ि
ू ी २ स्थानीय अनक
ु लन कायत योजना र्यािीको लाधग िचतको ववविण
क्र.स.

ववविण

इकाई

परिणाम

दि

जम्मा

कैक्रर्यर्

िकम रू.
१

हटम ललडि

श्रम हदन

^)

२

लापा सहजकर्ात

श्रम हदन

३०

३

कृवि/वन ववज्ञ

श्रम हदन

१५

श्रम हदन

-

४

GIS Expert

-

-

जलवायुजन्य जोिीम
नक्शा र्याि

भइसकेकोलेआवश्यक
नभएको
५

GESI expert

श्रम हदन

१५

६

यार्ायार् र्था बािंस िचत

पटक

४

७

वडा र्था समुदाय स्र्रिय

पटक

१२

पाललकास्र्रियअन्र्तक्रक्रया

पटक

अन्र्तक्रक्रया गोष्ट्ठी
८

१

गोष्ट्ठी
९

स्टे शनिी, र्ोटोकवप र्था

लमसम

वप्रष्ट्न्टङ िचत
जम्मा िकम रू.
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प्रत्येक वडामा एक वटा
गनुप
त ने

